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 نفر شناسایی شدند. ۲۰۰بانی و در حملٔه سوم قر ۳۰۰در حملٔه اول و دوم حدود  -
ائیل و مدارانی از آمریکتای شتما،یا ارو،تاا استر رسد که سیاست به نیمی قربانیان ایرانی نیستند و به نظر می نزدیک -

 کشورهای حوزٔه خیلیج فارس باشند.

 .هستندساکن آمریکا  فعاالن مدنیاز  اهای ایرانی در سه حملٔه اخیرقربانی -

 معروف شد. Charming Kittenانجام و به نام  گذشتهای بود که سال تری از حملهتهرفها شکل ،یشاین حمله -

 گزارش خالص   
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هتتای مشتتکوکی میلای حتاوی کتته هتای متعتتددی بتته دست  ایرانستتک رستیدمتتییدی ا گزار  ۲۰۱۷از دی متا  ستتال گذشتته دابتتتدای ستال 

 .بود نگاران و فعاالن حقوق بشر ایرانیههای جیمیل برخی روزناممبنی بر درخواس  تغییر رمز شناسه

به صورت سازمان یافته و اند که بود  Rocket Kittenو  Flying Kittenا Charming Kittenچون  یهایهایی با نامنیز گرو  در گذشته

دهتد تتی نشتان میامنی کارشناستانهای انتد. بررستیانجام داد  مدارانعلیه فعاالن مدنی و سیاس متعددی  حمیت فیشینگمستمر 

اند. داشتته ایتن فعتاالن رابته دست  آوردن اعیعتات  تقلبی ستعی در تارنماهایاندازی یا را  های فیشینگها با ارسال ایمیل این گروکه 

 های تجتاریاستازمان مداراناسیاست  اول ایرانیان خارج از کشور و سپس گامدر  رشته هکاین  گرو  هدف های منتشر شد در گزار 

 اقتصادی و نظامی خارجی بود  اس .

یتن گتزار  هتا ،رداخت . در اهایی از ایتن ایمیلبه بررستی نست ه ایرانسک ا آزمایشگا  امنیتیایرانسکبه  های رسید بر مبنای گزار 

ز شتر کته چگونته ا د،رداخته شود و در ،ایان با ارائٔه راهنمایی م تصر به کاربران کمک کنسه حملٔه اخیر  شرحبه  اس  کهسعی شد  

 هایی در امان باشند.چنین حمله

 

 
 : ایمیل جعلی درخواس  تغییر رمز۱تصویر 

 

ای است  بترای بته   حملتهPhishingحملتٔه فیشتینگ د ؛حمله از نوع فیشینگ مواجه باشتی  رسید که با یکدر بررسی او،یه به نظر می

چنتین قصتد  ؛شتودیمیتل یتا موتتوای آن انجتام میآدرس امانند رمتز عبتور کته از عریتل جعتل یتک تارنمتاا  اعیعات مهمیدس  آوردن 

 اس . فردا سازمان یا شرک یک هوی   فریب قربانی با جعل ایحمله

بترای  گوگتل از ستویکته اتاهرا  بتود ای عراحتی شتد هتا بته گونتهکنیتدا ایمیتل ارستا،ی بته قربانیمشتاهد  می ۱همان گونته کته در تصتویر 

اول ایتن کته کتاربر درخواست  تغییتر رمتز نتداد   ختورد:بته چشت  میمشتکو   ابتدایی سته نکتتٔه. در بررسی اس  شد  فرستاد  قربانی

استتفاد   google.comآدرستی ییتر رستمی در سترویس جیمیتل بتود چترا کته گوگتل از ایمیتل بتا دامنتٔه  ایمیتلدوم آدرس فرستندٔه . بود

 بود.ار  انگلیسی جمیت نگ اشتبا  مبتدیانه در و سوم gmail.comکند نه ایمیل با دامنٔه می
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 ،یامک جعلی تغییر رمز تلگرام :۲ تصویر

بتتازی  کننتتدهای فیشتتینگ استتفاد  میحملتهشتیؤه دیگتتری کته هکرهتتا از آن در 

تو  فشار قرار دادن قربتانی است . ارستال چنتدین بتارٔه ایمیتل  با انگیزٔهروانی 

ایجتتتاد اشتتتتبا  و بتتته دام بتتترای متفتتتاوت و افتتتزایو تتتترس و نگرانتتتی هتتتای بتتتا متن

کتته بارهتتا در ایتتن نتتوع حمتتیت فیشتتینگ تکتترار  انتتداختن قربتتانیا روشتتی استت 

دید  شد  اس  که گاهی هکر با داشتن شمار   مشابه شد  اس . در حمیت

هتتتایی مبنتتتی بتتتر تغییتتتر رمتتتز دبتتته استتت  جیمیتتتل یتتتا دیگتتتر تلفتتتن قربتتتانیا ،یامک

 احتمتالبا ایجتاد تترسا  بتواند تاقربانی ارسال کرد   بهها مثل تلگرام  سرویس

 و دهد.خطای کاربر را افزای

 

قربتتتانی ایمیتتتل دیگتتتری  بتتتا فاصتتتلٔه زمتتتانی کتتت  بتتترایهکرهتتتای عتتتراح ایتتتن حملتتته 

کته فتردی از مکتانی ناشتناخته بته . در ایتن ایمیتل عنتوان شتد  بتود رستادندفمی

مش صتتتات ا IPشتتتد  استتت . اعیعتتتات ستتتاختگی از جملتتته  وارد شناستتتٔه شتتتما

. در شتتد  بتتودهر موتتل ورود بتته حستتاد نیتتز در ایمیتتل  کتتر عامل و شتتسیستتت 

های رسید  به ایرانسک تا دریاف  شو ایمیل هشدار در فاصتله کوتتا  گزار 

 ایمیل هشدار اس . اینای از نمونه ۳یز گزار  شد  اس . تصویر دقیقه ن ۵

 

 : ایمیل جعلی هشدار۳ تصویر
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بتتا  وجتتود در ایمیتتلدکمتتٔه م در تمتتامی ایتتن حمتتیتا فتترد بتتا کلیتتک روی

آدرس گوگتل و موتویتات  شد که آدرس آن شتبیهرو میای روبهصفوه

 ب کتتاربرانصتتفؤه ورود ایتتن ستترویس بتتود. بتترای فریتت مشتتابهصتتفوها 

 بتترای هتتر قربتتانی  نشتتان داد  شتتد  است  ۳ رهمتان عتتور کتته در تصتوید

فاصتلٔه زمتانی بتین  ود. در متواردیبعراحی شد   او مش صات و آواتار

بستیار کوتتا   فریتب قربانیتانتا استتفاد  از آن بترای  ٔه جعلیدامن ثب 

بترای کت  کتردن احتمتال ،تو  ترفنتدرستد کته ایتن ؛ بته نظتر میبود  اس 

بتته کتتار گرفتتته شتتد  توستتگ گوگتتل و کارشناستتان امنیتتتی رفتتتن حملتته 

 اس .

ایمیتتتل  انگ او،یتتتهایمیتتتل فیشتتتی فرستتتتادندر متتتواردی ستتتریعا ،تتتس از 

تاییتتد تغییتتر ،ستتورد ارستتال شتتد  استت  تتتا میتتزان  بتترایجعلتتی دیگتتری 

درستتی موتتوای فشار بر قربتانی افتزایو یابتد و دقت  او بترای بررستی 

دهتتد کتته ،تتس از نشتتان می ۵را کتتاهو دهتتد. تصتتویر  فیشتتنیگ ایمیتتل

شتتود کتته ای منتقتتل میقربتتانی بتته صتتفوه Verifyکلیتتک روی دکمتتٔه 

صفوه در نهای  ،تس از هتدای  متعلل به شرک  گوگل نیس . این 

 ا صتتفؤه ن ستت  گوگتتل را ۴قربتتانی بتته صتتفؤه جعلتتی ورود دتصتتویر 

 دهد.نشان می

 

 تتتتتتر متتتتتوارد بررستتتتتی شتتتتتد در بیو

یعتتات ا هکرهتتا اعتوستتگ ایرانستتک

کتتتتافی در متتتتورد قربانیتتتتان و ارتبتتتتا  

 را در اختیتتتتتتتتتار هتتتتتتتتتااینترنتتتتتتتتتتی آن

هتتا در اوج ستتاع  اند. ایمیلداشتتته

زمتان کاری قربانی ارسال شد  یا ه 

با ارسال صفؤه فیشینگ بته چنتد 

شتتتتبکٔه یتتتتا ایمیتتتتل د شناستتتتٔه دیگتتتتر

تتتتا  بتتتودشتتتد   فرستتتتاد اجتمتتتاعی  

قربانی احستاس کنتد کته متورد یتک 

و  است  جانبه قرار گرفتهحملٔه همه

تمرکتتتتتتز و دقتتتتتت  او کتتتتتت  شتتتتتتود. در 

متتتتتواردی حتتتتتتی ایمیتتتتتل تاییتتتتتد یتتتتتا 

هشدار به ایمیتل ،شتتیبانی قربتانی 

دهتد کته هکرهتای عتراح ایتن حملته بته میامتر نشتان  . ایتنبتودشتد   فرستتاد مبنی بتر تغییتر رمتزا ورود نتاموفلا ارستال رمتز جدیتد و ... 

 اند.ها و رفتار قربانیان داشتهت کافی و دقیقی از فعا،ی اند و اعیعاصورت تصادفی قربانیان را انت اد نکرد 

قربانی را به صفؤه  Verifyدهد دکمٔه   که نشان می۱ نس ٔه ییر گرافیکی ایمیل دتصویر :۵ تصویر
 کند.جعلی هدای  می

 

صفؤه جعلی ورود به ایمیل با عکس و  :۴تصویر 
 مش صات قربانی
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 اند ها موو شد های کاربران که در این حمله استفاد  شد  اس  دتصاویر برای احترام به حری  خصوصی آن: نمایی از عکس۶ تصویر

 

دار فیشتینگا فعتاالن حقتوق بشتر و ت دنبا،تهاین حمی انقربانی ۵۰۰از که نزدیک به نیمی  دهدنشان میتر ایرانسک های دقیلبررسی

مشت   نیست . تتا حتد  انده در نتیجته ایتن حمتیت هتک شتد انتد. امتا متاستفانه تعتداد احتمتا،ی افترادی کتنگاران ایرانتی بود روزنامه

فریتب  امتیتایتن ح م اعبتانکته چته تعتدادی از  اما این   اس داد  شد هاآنممکن افراد مورد حمله شناسایی شد  و اخطار الزم به 

فعتاالن  امدارناز اهداف این حمیتا سیاس  حدود نیمیمش   نیس .  انداعیعات خود را در اختیار هکرها گذاشته یا اندخورد 

 و آمریکا بودند. ارو،اخاورمیانها از جمله کشورهای  کشورهای دیگر مدنی و اقتصادی

 

های زمانی م تلف برای فعاالن متدنی دیگتری نیتز تکترار شتد  مودود نبود  و در باز  ۱۳۹۵این حمیت فیشینگ تنها به زمستان سال 

هتدف قترار شیؤه د حملهنوع  ایرانیا تغییراتی درمدنی دیگر برای فریب فعاالن  اقدامیاس . هکرها ،س از اصیح خطاهای ،یشین در 

 ارتبتا ای نبتود کته اعمال کردند. ا،بته ایتن تغییترات بته انتداز   رسال ایمیل فیشینگدادن قربانیا متن ایمیل فیشینگا شیو  و زمان ا

سه حملٔه اخیر به یکدیگر را م دو  کند. بررسی او،یٔه کارشناسان ما در آزمایشگا  امنیتی ایرانستک احتمتال ارتبتا  ایتن سته حملته 

 دهد.میرا نشان  Charming Kittenبه گرو  موسوم به 

نگاران هتای هتک و نیتز تمرکتز بتر فعتا،ین متدنی و سیاستی و روزنامتهاستفاد  از چنتدین دامنته و سترورا اصتیح رو گستردگی حمیتا 

کنتد. همننتین رد،تای گترو  هکتری حکوم  ایران بود  اس  را تقوی  می ییبانبا ،شت این حملهمنتقد حکوم  ایرانا احتمال این که 

Charming Kitten توزیع بدافزار  که درMacDownloader  تارنمتایی بتا اتاهری شتبیه بته در دید  شد  اس . این بتدافزارفعال بود ا 

. کارشناستان امنیتتی بارگذاری شد  بود  ،ردازدبه فرو  توربین ج  و تجهیزات صنعتی دیگر میکه دیک شرک  هوافضای آمریکایی 

 قربتانی را از عریتل یتک برنامتٔه دستتگا ن را هتدف قترار داد  است . ایتن بتدافزار معتقدند این بدافزار م ا،فان دو،  ایتران و ستایر فعتاال

قتال انت بته سترور هکرهتا را قربتانیاعیعتات  iCloud Keychainوارد کتردن رمتز در  زمتان و کنتدآ،تود  می Flash Playerبتارگیری جعلتی 

عتور خودکتار رمزهتا را روی  به Macعامل سیست های سرویسدیگر ورگر سافاری و مر اس  که  بر این ،ایهاین بدافزار ساختار . دهدمی
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Keychain فزار . ایتن بتداکنتدنیتاز دارد از آن استتفاد   رمزهتاد تا در مواقع دیگر که کاربر برای ورود به حساد خود به ایتن کن خیر  می

 .1دهندگان مبتدی ایجاد شد  و در آن از کدِ بدافزارهای دیگر نیز استفاد  شد  اس توسگ توسعه ۲۰۱۶در اواخر سال 

 

دهی هتا از سترویسختروج آن بتراید  و اقتدامات الزم ها و سترورهای م ترد ایتن گترو  شناستایی شتتا کنون ب و قابل توجهی از دامنه

افتزاری و یرستاخ  نرمیی از ز شتما :دهنتدمی های جعلتی را نشتاندامنته کننتد  وسترورهای حملهارتبتا  صورت گرفته اس . تصویر زیر 

هاا آدرس الزم بته  کتر است  کته نتام دامنته .دهتدمینشان    راو احتماال حمیت آتیدافزاری این گرو  برای انجام حمیت ،یشین س  

IP  اندحذف شد تصویر  ازو مش صات سرورها. 

ملتٔه حمربتو  بته سته  ی،تی و متوارد دیگتر آی ۱۹ایمیتلا  ۷دامنتٔه جعلتیا  ۵۰یو از همان عور که در تصویر مش   اس  تا به حتال بت

هتای زمتانی دیگر اس . هکرهتا در دور ها با یکدهندٔه ارتبا  آنصویر نشانها روی تاخیر به تصویر کشید  شد  اس . ،راکندگی نقطه

ترا های دقیتلاند. کارشناسان متا بتا بررستیهاا دامنها سرور و موارد دیگر کرد م تلف برای ،ا  کردن رد،ای خودا اقدام به تغییر ایمیل

 اند.ها شد ها و ایمیلقادر به بازیابی برخی از اعیعات و یافتن ارتبا  این دامنه

 

   شد  در این حملههای استفادهاا سرورها و ایمیلIPهاا : ،راکندگی دامنه۷تصویر 

 

  

                                                           
1 https://iranthreats.github.io/resources/macdownloader-macos-malware 
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 های ایرانسکتوصیه

 های فیشینگبرای جلوگیری از افتادن در دام حمله

 
 

 های را ن ورید به شرح زیر اس :کند تا فریب چنین حملههای اخیر چند توصیٔه ابتدایی که به شما کمک میبررسی حمله،س از 

 .ایید ورود به شناسهبرای ت Google Authenticationاستفاد  از ا،لیکیشن  ●

 تقی  رمز در ،یوند.برای شناسایی ،یوند و درج مس  مرورگرافزار مدیری  رمز با داشتن افزونٔهاستفاد  از نرم ●

 ا.دیدن ،یوندهرای ها بتصاویر در ایمیلییرفعال کردن نمایو  ●

 

ا خونستردی ختود را حفتن کنیتد. ممکتن ایتدهمتورد حملته قترار گرفتدید یا حتس کردیتد کته رمز دریاف  کر اگر ایمیلی مبنی بر تغییر اما 

 اس  این ایمیل یک تلٔه باشد. ،یو از هر اقدامی موارد زیر را بررسی کنید:

  ی آن معتبر اس ؟به آدرس فرستند  ایمیل دق  کنید. آیا فرستند 

  که چنین ایمیلی دمانند تغییر رمز  دریاف  کنید؟ به متن ایمیل دق  کنید. آیا اتفاق مشکوکی رخ داد  اس 

 ای کته ،رسد دقت  کنیتد. آیتا صتفوهای که از شما مش صات اکان  و رمز آن را میبه ،یوندهای ارسال شد  و آدرس صفوه

مرورگتر ای اس  که انتظار آن را داشتید؟ برای این کار باید بته ،یونتد صتفوه در نتوار بتاالی به آن منتقل شدید همان صفوه

 دق  کنید.

 

ا ر کارهتتای زیتتر  یشتتینگ وارد کردیتتد بتتا حفتتن خونستتردیبتته اشتتتبا  اعیعتتات ختتود را در صتتفؤه فآمیز بتتود و حملتتٔه هکرهتتا موفقیتت اگتتر 

 انجام دهید:

 .وارد شناسٔه خود شوید و رمز خود را تغییر دهید 

  و ستلب دسترستی کنیتد. بترای نمونته در اگتر چنتین بتود از ا ؛  دیگری به شناسٔه شما متصتل نیست مطمئن شوید که ش

 بزنید تا کاربران متصل را به شما نشان دهد. Last Account Activityجیمیل از ،ایین صفوه روی دکمٔه 

 تر مشکل را با یک کارشناس امنیتی در میان بگذارید.برای اعمینان بیو  
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https://iransec.org 
support@iransec.org 

 

 

 

 

 

 
 

 ایرانسک؛ سپری برای مدافعان
 

 

 

 با ما در تماس باشید

support@iransec.org 

 

 

 ۱۳۹۶تابستان 

 ایرانسک آزمایشگا  امنیتی


